
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Baja 

Baja merupakan paduan yang terdiri dari unsur utama besi (Fe) dan karbon 

(C), serta unsur-unsur lain, seperti : Mn, Si, Ni, Cr, V dan lain sebagainya 

yang tersusun dalam prosentase yang sangat kecil. Dan unsur-unsur tersebut 

akan berpengaruh terhadap mutu dari baja tersebut. Menurut komposisi 

kimianya baja dapat di bagi dua kelompok besar, yaitu: baja karbon dan baja 

paduan. Baja karbon bukan berarti baja yang sama sekali tidak mengandung 

unsur lain, selain besi dan karbon. Baja karbon mengandung sejumlah unsur 

lain tetapi masih dalam batas–batas tertentu yang tidak berpengaruh terhadap 

sifatnya. Unsur–unsur ini biasanya merupakan ikatan yang berasal dari proses 

pembuatan besi atau baja seperti mangan, dan beberapa unsur pengotoran 

seperti belerang, oksigen, nitrogen,dan lain-lain yang biasanya ditekan sampai 

kadar yang sangat kecil [5]. 

 

Baja karbon rendah adalah salah satu jenis baja karbon, di mana prosentase 

unsur karbonnya di bawah atau sama dengan 0,25%. Baja karbon rendah juga 

memiliki ciri khusus antara lain : 

a. tidak responsif terhadap perlakuan panas yang bertujuan membentuk 

martensit. 
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b. metode penguatannya dengan “Cold Working” struktur mikronya terdiri 

ferit dan perlit. 

c. relatif lunak, ulet dan tangguh. 

d. mampu lasnya baik, dan 

e. harga murah. 

 

Tabel 2.1. Komposisi baja karbon rendah untuk baja AISI 1020 [5]. 

No. Komposisi Kadar No. Komposisi kadar 

1. Fe 98,2900 9. Al 0,0000 

2. C 0,1700 10. V 0,0130 

3. Si 0,1500 11. W 0,0530 

4. Mn 0,8500 12. Ti 0,0000 

5. Cr 0,1000 13. Nb 0,0000 

6. Ni 0,0360 14. B 0,0000 

7. Mo 0,0018 15. S 0,2000 

8. Cu 0,3400 16. P 0,0280 

 

 

2.2  Korosi 

Korosi adalah perusakan logam karena adanya reaksi kimia atau elektro kimia 

antara logam dengan lingkungannya. Adapun lingkungan yang dimaksud 

adalah dapat berupa larutan asam, air dan uap yang masing-masing 

mempunyai daya hantar listrik yang berbeda-beda. Perusakan logam yang 

dimaksud adalah berkurangnya nilai logam baik dari segi ekonomis, maupun 

teknis [6]. 

 

Menurut jenis reaksinya korosi dibagi menjadi dua yaitu korosi kimia atau 

biasa disebut korosi kering (Dry Corrosion) dan korosi elektrokimia biasa 

disebut korosi basah (Aqueous Corrosion). Korosi kimia atau korosi kering 

atau korosi temperatur tinggi adalah proses korosi yang terjadi melalui reaksi 
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kimia secara murni yang terjadi tanpa adanya elektrolit atau bisa dikatakan 

tidak melibatkan air dengan segala bentuknya. Korosi kimia biasanya terjadi 

pada kondisi temperatur tinggi atau dalam keadaan kering yang melibatkan 

logam (M) dengan oksigen, nitrogen, sulfida. Proses oksidasinya adalah 

sebagai berikut :  

               M        M 
2

+ 2e
- 
 

½O
2 

+ 2e¯         O2  

     M +½O
2 

      MO  

 

Pertumbuhan Oksida :  

1. Awal proses oksida adalah pembentukan oksida dimana terjadi penarikan 

oksigen ke permukaan logam.  

2. Reaksi antara oksigen dengan logam.  

3. Oksidasi terbentuk di permukaan logam  

4. Proses berikutnya adalah pertumbuhan oksida yang telah terbentuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Mekanisme pertumbuhan oksida. 

Penyebab korosi temperatur tinggi adalah :  
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1. Oksidasi  

Reaksi yang paling penting pada korosi temperatur tinggi, membentuk 

lapisan oksida yang dapat menahan serangan dari peristiwa korosi yang lain 

bila jumlah oksigen dilingkungannya cukup (jumlah oksigen dalam 

lingkungan disebut oksigen potensial). Tetapi harus terkontrol dan 

oksidasinya terbentuk dari senyawa dengan unsur-unsur yang 

menguntungkan.  

2. Karburasi dan metal dusting  

Terjadi dalam lingkungan yang mengandung CO, CH4 dan gas hidrokarbon 

lainnya. Penguraian C kepermukaan logam mengakibatkan penggetasan dan 

degradasi sifat mekanik lainnya.  

3. Nitridasi  

Terjadi pada lingkungan yang mengandung ammonia, terutama pada 

potensial oksigen yang rendah. Penyerapan nitrogen yang berlebihan akan 

membentuk presipitat nitrida di batas butir dan menyebabkan penggetasan.  

4. Korosi oleh Halogen  

Senyawa halida akibat penyerapan halogen oleh logam, dapat bersifat 

mudah menguap atau mencair pada temperatur rendah. Kenyataan ini 

mengakibatkan perusakan yang sangat parah.  

5. Sulfidasi  

Terjadi dalam lingkungan yang mengandung bahan bakar atau hasil 

pembakaran yang mengandung sulfur. Dengan oksigen membentuk SO2 dan 

SO3 yang bersifat pengoksidasi yang kurang agresif dibandingkan H2S yang 

bersifat pereduksi, tetapi dapat terjadi efek penguatan dengan adanya Na 
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dan K yang akan membentuk uap yang kemudian akan mengendap 

kepermukaan logam pada temperatur yang lebih rendah dan merusak 

permukaan.  

6. Korosi deposit abu dan garam  

Deposit dapat mengakibatkan turunnya aktifitas oksigen dan menaikkan 

aktifitas sulfur, sehingga merusak lapisan pasif dan mempersulit 

pembentukannya kembali. Deposit biasanya mengandung S, Cl, Zn, Pb dan 

K.  

7. Korosi karena logam cair  

Terjadi pada proses yang mempergunakan logam cair, misalnya heat 

treatment dan refining process. Korosi terjadi dalam bentuk pelarutan logam 

dan oksidanya akan semakin hebat dengan adanya uap air dan oksigen [7]. 

 

2.3  Oksidasi 

2.3.1 Pengertian Oksidasi 

Oksidasi adalah peristiwa yang biasa terjadi jika metal bersentuhan 

dengan oksigen. Dalam reaksi kimia dimana oksigen tertambahkan 

pada unsur lain disebut oksidasi dan unsur yang menyebabkan 

terjadinya oksidasi disebut unsur pengoksidasi. Setiap reaksi di mana 

oksigen dilepaskan dari suatu senyawa merupakan reaksi reduksi dan 

unsur yang menyebabkan terjadinya reduksi disebut unsur pereduksi. 

 

Jika satu materi teroksidasi dan materi yang lain tereduksi maka reaksi 

demikian disebut reaksi reduksi-oksidasi, disingkat reaksi redoks (redox 

reaction). Reaksi redoks terjadi melalui transfer elektron. Tidak semua 
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reaksi redoks melibatkan oksigen. Akan tetapi semua reaksi redoks 

melibatkan transfer elektron dari materi yang bereaksi. Jika satu materi 

kehilangan elektron, materi ini disebut teroksidasi. Jika satu materi 

memperoleh elektron, materi ini disebut tereduksi. 

 

Dalam reaksi redoks, satu reagen teroksidasi yang berarti menjadi 

reagen pereduksi dan reagen lawannya terreduksi yang berarti menjadi 

reagen pengoksidasi. Kecenderungan metal untuk bereaksi dengan 

oksigen didorong oleh penurunan energi bebas yang mengikuti 

pembentukan oksidanya. Lapisan oksida di permukaan metal bisa 

berpori (dalam kasus natrium, kalium, magnesium) bisa pula rapat tidak 

berpori (dalam kasus besi, tembaga, nikel). 

 

2.3.2 Penebalan Lapisan Oksida 

Pada umumnya lapisan oksida yang terjadi di permukaan metal 

cenderung menebal. Berikut ini beberapa mekanisme yang mungkin 

terjadi, antara lain: 

a.  Jika lapisan oksida yang pertama terbentuk adalah berpori, maka 

molekul oksigen bisa masuk melalui pori-pori tersebut dan 

kemudian bereaksi dengan metal di perbatasan metaloksida. 

Lapisan oksida bertambah tebal. Lapisan oksida ini bersifat non-

protektif, tidak memberikan perlindungan pada metal yang 

dilapisinya terhadap proses oksidasi lebih lanjut. 
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Gambar 2.2. Lapisan oksida berpori. 

 

b.  Jika lapisan oksida tidak berpori, ion metal bisa berdifusi 

menembus lapisan oksida menuju bidang batas oksida-udara, dan 

di perbatasan oksida-udara ini metal bereaksi dengan oksigen dan 

menambah tebal lapisan oksida yang telah ada. Proses oksidasi 

berlanjut di permukaan. Dalam hal ini elektron bergerak dengan 

arah yang sama agar pertukaran elektron dalam reaksi ini bisa 

terjadi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Lapisan oksida tidak berpori 

 

c.  Mekanisme lain yang mungkin terjadi adalah gabungan antara (a) 

dan (b) dimana ion metal dan elektron bergerak ke arah luar sedang 
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ion oksigen bergerak ke arah dalam. Reaksi oksidasi biasa terjadi di 

dalam lapisan oksida. 

 

Terjadinya difusi ion, baik ion metal maupun ion oksigen, memerlukan 

koefisien difusi yang cukup tinggi. Sementara itu gerakan elektron 

menembus lapisan oksida memerlukan konduktivitas listrik oksida yang 

cukup tinggi pula. Oleh karena itu jika lapisan oksida memiliki 

konduktivitas listrik rendah, laju penambahan ketebalan lapisan juga 

rendah karena terlalu sedikitnya elektron yang bermigrasi dari metal 

menuju perbatasan oksida-udara yang diperlukan untuk pertukaran 

elektron dalam reaksi. 

 

Jika koefisien difusi rendah, pergerakan ion metal ke arah perbatasan 

oksida-udara akan lebih lambat dari migrasi elektron. Penumpukan ion 

metal akan terjadi di bagian dalam lapisan oksida dan penumpukan ion 

ini akan menghalangi difusi ion metal lebih lanjut. Koefisien difusi 

yang rendah dan konduktivitas listrik yang rendah dapat membuat 

lapisan oksida bersifat protektif, menghalangi proses oksidasi lebih 

lanjut [8]. 

 

2.4. Oksidasi Pada Temperatur Tinggi 

Proses oksidasi pada temperatur tinggi dimulai dengan adsorpsi oksigen yang 

kemudian membentuk oksida pada permukaan bahan. Selanjutnya, terjadi 

proses nukleasi oksida dan pertumbuhan lapisan untuk membentuk proteksi. 

Persyaratan lapisan proteksi adalah homogen, daya lekat tinggi, tidak ada 

kerusakan mikro ataupun makro, baik yang berupa retak atau terkelupas. 
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Lapisan proteksi tergantung jenis oksida dengan suatu karakteristik, 

dinyatakan dengan Pilling-Bedworth ratio (PB ratio) (Trethewey, 1991 dalam 

Bernadrus, 2004) yaitu :  

  .... (2.1) 

 

Harga PB tergantung pada jenis material, oksida dengan PB >1 merupakan 

oksida dengan karakter pelindung oksidasi yang baik, lapisan proteksi yang 

terbentuk dapat sangat tipis dan retak atau hilang sehingga tidak memberikan 

proteksi. Akibat retak mikro/makro, oksigen akan masuk melewati lapisan 

oksida dan mengoksidasi metal. Lapisan oksida yang tebal dan daya lekat 

tinggi akan melindungi metal dari oksidasi berikutnya. Laju oksidasi dalam 

logam pada temperatur tinggi dipengaruhi oleh sifat dan karakter oksida dan 

pertumbuhan lapisan oksida yang terbentuk. Pada umumnya laju oksidasi 

bergantung pada 3 faktor penting yaitu difusi reaktan melalui lapisan oksida, 

laju pemasokan oksigen ke permukaan luar oksida, dan nisbah volume molar 

oksida terhadap logam. 

 

Proses oksidasi menghasilkan oksida logam, dengan jenis, tipe dan 

karateristik yang bergantung pada kandungan unsur dan suhu lingkungan. 

Peningkatan laju oksidasi dapat terjadi jika lapisan tipis dari oksida 

berkurang. Secara garis besar laju pertumbuhan oksida dapat dibagi menjadi 

pertumbuhan parabolic, garis lurus dan logaritmik. Untuk oksida baja tahan 

karat pada suhu diatas 300 °C, laju oksidasi mengikuti kaidah parabola [9].  
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2.5  Kinetika Oksidasi 

Perubahan energi bebas menunjukkan kemungkinan produk reaksi stabil, 

tetapi tidak meramalkan laju pembentukan produk. Selama oksidasi, molekul 

oksigen pertama yang diabsorpsi permukaan logam berdisosiasi menjadi 

komponen atom sebelum membentuk ikatan kimia dengan atom permukaan 

logam, proses ini disebut kemisorpsi. Setelah terbentuk beberapa lapisan 

adsorpsi, oksida bernukleasi secara epitaksial pada butir logam induk di 

lokasi yang diutamakan, seperti dislokasi dan atom pengotor. Setiap daerah 

nukleasi tumbuh, merasuk satu dengan lainnya sehingga terbentuk lapisan 

tipis oksida di seluruh permukaan. Oleh karena itu oksida biasanya terdiri dari 

agregat butir-individu atau kristal, dan menampakkan gejala seperti 

rekristalisasi, pertumbuhan butir, creep mencakup cacat kisi mirip dengan 

yang terjadi pada logam.  

 

Apabila lapisan oksida yang mula-mula terbentuk bersifat berpori, oksigen 

dapat tembus dan terjadi reaksi pada antar muka oksida-logam. Namun, 

umumnya lapisan tipis tidak berpori dan oksida selanjutnya mencakup difusi 

melalui lapisan oksida. Apabila terjadi oksida di permukaan oksida oksigen 

maka ion logam dan elektron harus berdifusi dalam logam yang berada di 

bawahnya. Apabila reaksi oksidasi terjadi di antarmuka logam-oksida, ion 

oksigen harus berdifusi melalui oksida dan elektron berpindah dengan arah 

berlawanan untuk menuntaskan reaksi.  

 

Pertumbuhan lapisan oksida dapat diikuti dengan keseimbangan termal 

memiliki kepekaan hingga 10
-7

 g, dan pengurangan dilakukan di lingkungan 
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pada temperatur yang dikendalikan dengan teliti. Teknik metalografi yang 

paling sering diterapkan adalah elipsometri, yang bergantung pada perubahan 

di bidang polarisasi berkas cahaya-terpolarisasi yang dipantulkan oleh 

permukaan oksida sudut rotasi bergantung tebal oksida. Selain itu juga 

digunakan interferometri, tetapi kini lebih sering dipakai replika dan lapisan 

tipis di mikroskop transmisi elektron dan mikroskopik scanning elektron. 

Laju penebalan oksidasi bergantung pada temperatur dan meterial. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Berbagai bentuk perilaku oksidasi pada logam 

 

Selama tahap awal pertumbuhan pada temperatur rendah, karena atom 

oksigen mendapatkan elektron dari atom permukaan logam, terbentuk medan 

listrik yang kuat pada lapisan tipis oksida, medan ini menarik atom logam 

melalui oksida. Pada rentang temperatur yang rendah ini (untuk Fe di bawah 

200 
o
C) ketebalan bertambah secara logaritmik dengan waktu (x ∞ Ln t), dan 

laju oksidasi turun dengan berkurangnya kekuatan medan.  

 

Pada temperatur intermediat (antara 50
o
-1000 °C untuk Fe) oksidasi 

berkembang terhadap waktu mengikuti hukum parabola (x
2
 ∞ t) untuk hampir 

waktu 

P
en

am
b

ah
an

 b
er

at
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semua logam. Di daerah ini pertumbuhan merupakan proses aktivasi-termal 

dan ion-ion melalui lapisan oksida dengan gerakan termal, dan kecepatannya 

bermigrasi bergantung pada jenis cacat struktur dalam kisi oksida. Tegangan 

yang besar, baik tekan maupun tarik, seringkali dialami lapisan oksida 

pelindung retak dan lepas. Pengelupasan berulang yang terjadi pada skala 

kecil menghalangi pertumbuhan parabolik yang lebih luas dan oksidasi 

memiliki laju linear bahkan lebih cepat. Tegangan dalam lapisan oksida 

berkaitan dengan rasio Pilling-Bedworth (P-B), yaitu rasio volume molekuler 

oksida terhadap volume atomik logam yang membentuk oksida. Apabila rasio 

lebih kecil dari satu seperti untuk Mg, Na, K, oksida yang terbentuk mungkin 

tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap oksidasi selanjutnya, 

sejak tahap awal dan dengan kondisi seperti ini yang lazim dijumpai pada 

logam-logam alkali, diikuti hubungan oksidasi linear (x ∞ t). Namun, apabila 

rasio P-S jauh lebih besar dari satu, seperti pada logam transisi, oksida terlalu 

tebal dan pengelupasan juga cenderung terjadi.  

 

Pada temperatur tinggi, lapisan bertambah tebal sesuai hukum laju parabolik 

(x
2
 ∞ t). Cacat titik berdifusi melalui oksida karena terdapat gradien 

konsentrasi yang konstan. Cacat ditiadakan pada salah satu antar muka dan 

terjadi pembentukan lokasi kisi yang baru. Khususnya seng oksida bertambah 

tebal karena difusi interstisi seng yang terbentuk di antarmuka logam oksida 

melalui oksida menuju antarmuka oksida logam dan di sini menghilang 

karena reaksi:  

 2Zni
++

 + 4e + O2 → 2ZnO  (2.2) 
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Konsentrasi interstisi seng pada antar muka logam/oksida dipertahankan oleh 

reaksi:  

 Zn(logam) → Znj
++

 +2e  (2.3) 

Dengan pembentukan kekosongan dalam kisi seng. Migrasi cacat interstisi 

bermuatan terjadi bersamaan dengan imigrasi elektron, dan untuk lapisan 

oksida yang tebal, wajar untuk mengasumsi bahwa konsentrasi kedua spesies 

yang bermigrasi adalah konstan pada kedua permukaan oksida, yaitu 

permukaan oksida/gas dan aksida logam, konsentrasi dikendalikan oleh 

kesetimbangan termodinamika setempat, jadi melintasi oksida terdapat 

perbedaan konsentrasi konstan Δc dan laju transportasi melalui satuan luas 

DΔc/x, di mana D adalah koefisien difusi dan ΔW adalah tebal lapisan. Maka 

laju pertumbuhan:  

Dx/dt = DΔc/x  (2.4) 

Dan penebalan lapisan bertambah secara parabolik sesuai hubungan 

ΔW
 2 

= kpt  (2.5) 

ΔW = W1 – W0  (2.6) 

Dimana :  kp = dikenal sebagai konstanta parabolic 

 W0 = sebagai berat awal spesimen 

 W1= sebagai berat akhir spesimen 

Wagner menunjukkan proses oksidasi dapat dijabarkan menjadi arus ionik 

ditambah arus elektronik, dan mendapatkan persamaan laju oksidasi yang 

dinyatakan dalam ekivalen kimia mg
2
.cm/s, masing-masing mencakup jumlah 

transportasi anion dan elektron, konduktivitas oksida, potensial kimia dari ion 
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yang berdifusi pada antarmuka dan ketebalan lapisan oksida. Pada rentang 

temperatur tertentu berbagai oksida bertambah tebal sesuai hukum parabolik.  

 

Pada temperatur rendah dan untuk lapisan oksida yang tipis, berlaku hukum 

logaritmik. Apabila tebal kerak bertambah mengikuti hukum parabolik, 

resultan tegangan yang terjadi pada antar muka bertambah dan akhirnya 

lapisan oksida mengalami kegagalan-perpatahan sejajar dengan antar muka 

atau mengalami perpatahan geser atau pematahan tarik melalui lapisan. Di 

daerah ini laju oksidasi meningkat sehingga terjadi peningkatan yang 

kemudian berkurang lagi akibat perpatahan lokal di kerak oksida. Laju 

oksidasi yang bersifat parabolik berubah menjadi rata dan laju oksidasi 

mengikuti hukum linear. Perubahan seperti ini disebut paralinear dan 

biasanya dijumpai pada oksidasi titanium setelah oksida mencapai ketebalan 

kritis [10]. 

 

2.6   Peranan Konsentrasi Larutan NaCl terhadap Proses Korosi di 

Lingkungan NaCl 

Natrium klorida dalam bentuk kristal yang dimasukkan kedalam air akan 

mengalami peristiwa pelarutan. Peristiwa melarutnya NaCl kristal ini selalu 

disertai dengan penurunan suhu. Penurunan suhu yang terjadi pada saat 

melarutnya kristal NaCl dan air akan mengakibatkan suatu reaksi antar 

molekul-molekulnya. Didalam air, natrium klorida dalam bentuk kristal akan 

pecah menjadi pertikel-partikel kecil dan kemudian akan ditarik oleh 

molekul-molekul air. Setelah molekul-molekul NaCl dan molekul air bereaksi 

dan bergabung jadi satu, pada seluruh larutan terdapat molekul air dan 
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molekul NaCl yang sudah berikatan dalam jumlah yang seragam dan tak 

dapat dibedakan.  

 

NaCl didalam air ditarik oleh molekul-molekul air sehingga menjadi ion Na
+
 

dan Cl
-
. Air memiliki daya meng-ion terhadap molekul NaCl. Oleh karena itu, 

maka natrium klorida dalam air membentuk larutan yang dapat menghantar 

listrik.  

NaCl         Na
+
 + Cl

-
  

Ion-ion yang terbentuk dari peristiwa terurainya Na
+
 dan Cl

-
 ini disebut 

disosiasi elektrolis. Ion-ion yang terbentuk mampu bergerak bebas dalam 

larutan dan dimungkinkan ion-ion inilah yang menghantarkan listrik.  

 

Kecepatan reaksi kimia dalam suatu larutan yang umum terjadi, sangat 

dipengaruhi oleh konsentrasi dari zat-zat yang bereaksi (reaktan). Secara 

umum reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi pereaksi 

diperbesar. Larutan yang mengandung klorida akan memberikan efek korosif 

yang sangat agresif pada logam. Sifat dari ion klorida adalah sangat kuat 

dalam mencegah terjadinya proses pasifasi pada logam berada di dalam 

lingkungan yang mengandung klorida akan terurai dengan cepat dalam 

larutan yang mengandung klorida. Ion klorida akan terabsorbsi ke permukaan 

logam yang akan menyebabkan ikatan antara oksida-oksida logam yang 

berikatan akan tersaingi akibat masuknya ion ini ke dalam sela-sela 

ikatannya, sehingga akan memperlemah struktur ikatan logam yang 

bersangkutan.  
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Ion klorida selain akan mencegah proses pasifasi juga akan mencegah proses 

pengendapan lapisan oksida pelindung dengan membentuk zat cair kompleks 

yang mengandung ion ferrit. Dengan demikian, jika suatu logam berada pada 

lingkungan yang mengandung klorida, akan menyebabkan terjadinya proses 

depasifasi (tidak berlangsungnya proses pasifasi pada logam yang terkorosi), 

sehingga akan menimbulkan proses korosi pada logam terus berlanjut [11].  

 

Larutan natrium klorida adalah larutan yang terbentuk dengan suatu proses 

awal melarutnya garam natrium klorida dalam bentuk padat ke dalam pelarut 

air. Jika garam ini dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ion 

natrium dan klorida yang dapat bergerak dalam larutan dan menghantarkan 

listrik. Jika logam dalam lingkungan seperti ini, maka ion klorida akan yang 

telah terurai tadi akan terabsorbsi ke permukaan logam dan menghentikan 

proses pasifasi serta mencegah terjadinya pengendapan lapisan oksida 

pelindung. Sementara itu, natrium yang juga telah terurai sebagian juga akan 

mengendap di dalam larutan, sebagian terus bergerak menghantar listrik dan 

ada sebagian yang menguap dan tidak terlalu berpengaruh terhadap 

berlangsungnya proses korosi.  

 

Dengan berhentinya proses pasifasi ini, korosi yang terjadi pada logam 

tersebut dimungkinkan akan tetap terus berlangsung. Semakin tinggi 

konsentrasi larutan natrium klorida, semakin besar pula ion klorida yang 

berada di sekitar logam. Semakin besar jumlah ion klorida yang berada di 

sekitar logam, semakin besar pula terjadinya proses pencegahan timbulnya 

lapisan pelindung yang akan menimbulkan depasifasi pada permukaan logam. 
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Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi larutan natrium klorida, akan semakin besar pula dalam 

mempercepat laju korosi yang berlangsung pada suatu logam [12]. 


